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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   153/2020

       ΘΕΜΑ  2ο : Τροποποίηση της υπ' αριθ. 63/2020 Α.Ο.Ε. (σε ορθή επανάληψη) 
                         περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Λουτράκι  σήμερα την 5η  του μηνός Ιουνίου, του έτους 2020, ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και  ώρα 11:00, πραγματοποιήθηκε τακτική,  δια περιφοράς
μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου, σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α'), συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής,  μετά  την  υπ'  αριθ.  8144/01-06-2020  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.
Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε
κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά  (7)  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  δήλωσαν  συμμετοχή έξι  (6),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες:1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Μουζάκης
Αθανάσιος, 6.Σταυρόπουλος Κων/νος.

Μη συμμετέχοντες: Γεωργίου Αθανάσιος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε
νόμιμα.

Επί  του  2ου θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης  (ύστερα  από  τη  συζήτηση  ενός
έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο,
στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 1/03-01-2020 (ΑΔΑ:Ψ47ΘΩΛ3-Ν8Λ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία νομιμοποιήθηκε  με την υπ’ αριθ. 31473,7087/20-02-2020 (ΑΔΑ:96ΓΚΟΡ1Φ-ΒΒΚ)
όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας
και Ιονίου, περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου
δράσης έτους 2020.
2. Η υπ'  αριθ.  42/2020 (ΑΔΑ:ΩΗ2ΥΩΛ3-3ΧΛ,  σε  ορθή  επανάληψη)  Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου,  με  την  οποία,  μεταξύ  άλλων, αναμορφώθηκε ο δημοτικός
προϋπολογισμός τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 11-03-2020 (σε
ορθή επανάληψη)  εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών, καθώς και την υπ’ αριθ.
63/2020 (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η τελική διαμόρφωση
του οποίου θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων, καθώς
και από τις νέες εντάξεις διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111.
3. Η  υπ'  αριθ.  69252/27-05-2020  (ΑΔΑ:65ΙΑΟΡ1Φ-2Ν1)  Απόφαση του  Συντονιστή
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής   Ελλάδας  και  Ιονίου,  με  την
οποία νομιμοποιήθηκε εν μέρει η ανωτέρω Α.Δ.Σ.
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4. Η από 29-05-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με
την οποία, σύμφωνα με τις σχετικές παρατηρήσεις της προαναφερόμενης Απόφασης
Συντονιστή,  προτείνεται  στα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  όπως  εισηγηθούν
προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της υπ'  αριθ.  42/2020 Α.Δ.Σ.  (1ης
υποχρεωτικής αναμόρφωσης), σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση του Συντονιστή
Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., ως κάτωθι:
Ως προς το σκέλος των εσόδων του δημοτικού προϋπολογισμού 2020
 Ενίσχυση  του  Κ.Α.1328.021  με  τίτλο  "Χρηματοδότηση  για  δημιουργία  δομής
Ανοικτού  Κέντρου  Εμπορίου  Λουτρακίου  (ΟΠΣ  5037877  -Ε.Π.  Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα  και Καινοτομία 2014-2020)"  με το ποσό των 6.200,00 € διότι
στην  42/2020  Α.Δ.Σ.  περί  μερικής  αναμόρφωσης  του  προϋπολογισμού  εκ
παραδρομής αυξήθηκε μόνο ο Κ.Α. εξόδων 64-6117.003 με το αντίστοιχο ποσό (ως
εκ τούτου δεν ίσχυε η ισοσκέλιση εσόδων εξόδων) 
 Μείωση της εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α.1322.014 με τίτλο "Επιχορήγηση για
Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών
έργων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας από
τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 που πρακάλεσαν
πλημμύρες, κατολισθήσεις και τις φυσικές καταστροφές της 23ης Ιουλίου 2018 με το
ποσό  των  192.911,03  €  διότι  εκ  παραδρομής  το  ποσό  αυτό  εγγράφηκε  με  την
42/2020  Α.Δ.Σ.  στον  Κ.Α.  εσόδων  5124.001  με  τίτλο  "Χρηματικό  Υπόλοιπο
προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό
ΠΔΕ) χωρίς αντίστοιχα να μειωθεί ο παραπάνω Κ.Α. 
Ως προς το σκέλος των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού 2020
 Μείωση της εγγεγραμμένης πίστωσης του  Κ.Α.00-6726.001 με τίτλο "Τέλος λαϊκών
αγορών προς απόδοση σε Περιφέρεια" με το ποσό των 31.619,27 € με την ισόποση
μεταφορά του στο Αποθεματικό, προκειμένου να γίνει η ισοσκέλιση εσόδων - εξόδων
των λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθ. 36 παρ. 1 του Ν.4497/2017. 
Ο υπολογισμός του ποσού προς απόδοση έγινε ως εξής:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ ΕΣΟΔΑ
0122.001 15.000,00  
2119.011 8.000,00  
3219.012 134.550,07  
00-8511 -126.477,07  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 31.073,00  

Ποσό προς απόδοση : 31.073,00×25% = 7.768,25 €
Από την μεταβολή αυτή αυξάνεται το αποθεματικό του Δήμου κατά 31.619,27 €. 
 Μείωση της εγγεγραμμένης πίστωσης του Αποθεματικού κατά 186.711,03 ευρώ σε
συνέχεια  της  ανωτέρω  μείωσης  του  σκέλους  των  εσόδων  του  δημοτικού
προϋπολογισμού προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένος. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις  διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3
του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των
μελών της και απέχοντος του κ. Σταυρόπουλου Κων/νου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά   Π λ ε ι ο ψ η φ ί α



(μειοψηφούντος του κ. Μουζάκη Αθανάσιου)

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 63/2020 (σε ορθή επανάληψη) Α.Ο.Ε. και  εισηγείται προς το
Δημοτικό  Συμβούλιο  την  τροποποίηση  της  υπ'  αριθ.  42/2020  (σε  ορθή  επανάληψη)
Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και την τελική διαμόρφωση του δημοτικού
προϋπολογισμού  τρέχοντος  οικονομικού  έτους,  σύμφωνα  με  την  από  29-05-2020
εισήγηση  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  και  τις  σχετικές
παρατηρήσεις της υπ' αριθ. 69252/27-05-2020 Απόφασης Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.,
ως κάτωθι:
ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

1328.021

Χρηματοδότηση για δημιουργία
δομής Ανοικτού Κέντρου

Εμπορίου Λουτρακίου (ΟΠΣ
5037877 -Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα

Επιχειρηματικότητα  και
Καινοτομία 2014-2020)

389.500,00 6.200,00 395.700,00

1322.014

Επιχορήγηση για Αποκατάσταση
ζημιών των οδικών υποδομών και

των συνοδών τους υδραυλικών
έργων του Δήμου Λουτρακίου -
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων
Π.Ε. Κορινθίας από τα έντονα

καιρικά φαινόμενα της 29ης και
30ης Σεπτεμβρίου 2018 που

πρακάλεσαν πλημμύρες,
κατολισθήσεις και τις φυσικές
καταστροφές της 23ης Ιουλίου

2018

3.359.999,92 -192.911,03 3.167.088,89

ΣΥΝΟΛO  -186.711,03  

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

2020    (με την 42/2020)                
36.514.165,27   

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ -186.711,03   

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020 36.327.454,24   

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

00-6726.001
Τέλος λαϊκών αγορών προς

απόδοση σε Περιφέρεια 
39.387,52 -31.619,27 7.768,25

-9111

Αποθεματικό (μείωση
αποθεματικού ισόποση με την

μείωση που έχει προκληθεί στα
έσοδα)

364.745,32 -186.711,03 178.034,29

-9111
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

(ΣΥΝΟΛΟ)
178.034,29 31.619,27 209.653,56

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

2020           (με την 42/2020)
36.514.165,27   

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ -186.711,03   

 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2020 36.327.454,24   



Από  τις  ανωτέρω  μεταβολές  μειώνεται  το  αποθεματικό  του  Δήμου    και  
διαμορφώνεται στο ποσό των   209.653,56 €.   
            Από  τις  ανωτέρω  μεταβολές  εσόδων  -  εξόδων  το  συνολικό  ύψος  του  
προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2020  θα  μειωθεί  κατά    186.711,03   ευρώ  και  θα  
διαμορφωθεί  από τα   36.514.165,27   στα   36.327.454,24   €.  

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων,
αυτή  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  που  ισχύουν  για  την  κάθε
περίπτωση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  153/2020

            Ο Πρόεδρος                           Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                       ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
             Δήμαρχος                                                     
                                                                                        ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
             

                                                                         ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία
                                     
                                                                                   ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                      
                                                                                                  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος    
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